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GENERELLE
INFORMATIONER

På vegne af Bagsværd Boldklub (BB) byder vi dig
og din familie velkommen til BB. Samtidig vil vi
gerne udtrykke vores glæde over, at du har valgt
at spille fodbold i vores klub. BB har gennem
årene udviklet sig til en succesfuld forening, hvor
vi hele tiden søger at skabe et bæredygtigt værdigrundlag, der favner om såvel børne-, ungdoms- og
seniorfodbold for såvel drenge og piger. Det er
vigtigt for os som bestyrelse, og dermed også for
BB, at nye spillere og deres familie modtages i en
klub, hvor glæden ved at spille fodbold er i absolut fokus. For de mindste er boldspil lig med leg,
ledet af engagerede trænere og ledere. Med alderen fokuseres mere på teknik, målrettet træning
og resultater, men det er ALTID vigtigt, at det er
glæden og udviklingen af den enkelte spiller, der
er i fokus. Glæden og det sociale samvær opnås
også ved, at I som forældre og familie engagerer
jer i aktiviteterne i klubben.

Bagsværd Boldklub har en bestyrelse, som er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen
i alle forhold. Til at varetage opgaverne indenfor de
enkelte funktionsområder (som eksempelvis Børneog Ungdoms-udvalget, Ungdomsafdelingen og
Seniorafdelingen), er der individuelle medlemmer af
bestyrelsen. Foreningens eksistens er baseret på frivilligt arbejde. Trænere, holdledere, sportslige ledere,
afdelingsledere og bestyrelsesmedlemmer investerer
mange timer hver sæson i at få alt til at fungere for
de ca. 700 aktive spillere i klubben.
Med fokus på klubbens fortsatte udvikling, vil der
altid være brug for “nye hoveder” og “nye hænder”.
Derfor opfordrer vi alle forældre og familier til at
støtte foreningen aktivt både i stort og i småt - der er
masser af opgaver at tage fat på.

Hensigten med denne folder er at give nye spillere, forældre og familie oplysninger om klubben,
praktiske forhold og generelle og specifikke informationer. De vigtigste oplysninger er beskrevet i
folderen, men har du spørgsmål, er du selvfølgelig
altid velkommen til at tage kontakt til en af vores
medarbejdere, bestyrelsen, eller træneren for
årgangen. Detaljerede oplysninger finder du på
klubbens hjemmeside:
www.bagsvaerdboldklub.dk

Har du ikke tidligere spillet i en fodboldklub, eller
ønsker at skifte fra en anden klub til BB, kan du
kontakte Ungdomsformanden eller Seniorformanden,
eller den person, der er træner for årgangen. For at
melde dig ind i BB bedes du udfylde en indmeldelsesformular, der kan findes på klubbens hjemmeside.
Har du tidligere spillet i en fodboldklub og nu ønsker
at spille i BB, skal du anmode din “gamle” klub om et
Spillercertifikat. Når certifikatet er os i hænde, sørger
BB for den lovformelige indmelding.

Foreningens struktur

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontingent
Bestyrelsen
Bagsværd Boldklub

Som et væsentligt økonomisk fundament for klubben
betaler alle medlemmer kontingent. Kontingentets
størrelse vedtages på den årlige generalforsamling, og
opkræves to gange om året. Halvdelen af det årlige
kontingent opkræves i januar/februar, og den resterende del i juli/august. Kontingentet bliver blandt
andet brugt til tøj, træningsrekvisitter og - udstyr,
turneringer og aktiviteter - alt sammen til gavn for
medlemmerne. Som en generel regel kan en spiller
kun træne og spille kampe, såfremt der er indbetalt
kontingent rettidigt.

Børneattester

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere og ledere i klubben, før de “ansættes” til at have
direkte kontakt med børn under 15 år. Alle klubbens
trænere og udvalgsmedlemmer har skrevet under på
en samtykkeerklæring, som giver klubben ret til at
indhente børneattest i Det Centrale Kriminalregister.

SPECIFIKKE
INFORMATIONER
Træning

Træning i klubben foregår generelt i hverdagen fra
mandag til torsdag. Enkelte hold kan tillige træne
fredag, lørdag og søndag. Træningen gennemføres som
hovedregel på banerne ved Bagsværd Stadion. Dog
kan det forekomme, at træning for enkelte årgange,
gennemføres på banerne ved de nærliggende skoler.
Detaljerede oplysninger om træningstider og -steder
for din årgang finder du på klubbens hjemmeside.

Trænere og ledere

Det er klubbens holdning, at trænere og ledere skal
have de nødvendige forudsætninger for at løse opgaverne. Hovedparten af klubbens trænere har gennemført DBU træneruddannelse, eller er i færd med
uddannelsen. Trænere og ledere har en særdeles god
ballast og fremstår som kompetente i deres gerning.
Idet det fortsat er vanskeligt at engagere nok trænere
og ledere til alle hold, vil normalbilledet for især de
yngste årgange være, at forældre i stor udstrækning
træder til, og enten hjælper til ved træning og/eller
kamp. BB er endda så heldig at have forældre, der
sågar står helt for årgangen eller holdet. Har du lyst
og tid til at engagere dig i træning eller ledelse af en
årgang/hold, kan du henvende dig til Ungdomsformanden. Vi kan altid bruge flere hænder. For at sætte
yderlig fokus på høj faglig kvalitet på træningsbanen,
har klubben ansat en børne- og ungdomskonsulent,
der gennem dialog med trænerne sikrer fokus på sjov,
udviklende og alderssvarende træning
Tøj og badefaciliteter
Første gang du stifter bekendtskab med klubben, og
aldrig har spillet fodbold før, er du velkommen til at
møde op “som du er”, dog gerne i et par fritidssko.
Det vil dog hurtigt vise sig, at det vil være en fordel
med et par fodboldstøvler, der kan købes i alle prisklasser. Vi anbefaler, at spillerne medbringer spillertøj, benskinner, fodboldstøvler og drikkedunk til
træning. Efter træning er der mulighed for at bade i
klubbens omklædningsfaciliteter, hvilket vi stærkt
anbefaler, idet det erfaringsmæssigt bidrager til kammeratskabet og det sociale klubliv. I forbindelse med
kampe sørger klubben for spillerdragter (trøje, shorts
og strømper). Spillerne skal selv medbringe benskinner, fodboldstøvler, og håndklæde.

KAMPE OG STÆVNER
Kampe

Alle hold tilmeldes til en turnering, i DBU Sjælland
regi. Information vedr. mødetidspunkt, mødested,
modstander samt evt. kørselordning bliver
udleveret skriftlig til træning og vil også fremgå af
klubbens hjemmeside.

Stævner

En del hold deltager også ved stævner i weekenden. Der kan forkomme et deltagergebyr, som
betales af de deltagende spillere.

Hjemmesiden
Formålet med klubbens hjemmeside www.bagsvaerdboldklub.dk - er at give læseren mulighed for at finde generelle oplysninger
om klubben politik, målsætning og strukturelle
opbygning. Der ud over kan læseren finde
oplysninger om trænere og ledere og for de
enkelte årgange/hold. Klubbens hjemmeside
bliver løbende ajourført, så informationerne er
så brugbare som muligt.

Fodboldskole
BB afholder hvert år Fodboldskole i uge 31.

Klubhuset og Sportscafeen

Klubhuset er omdrejningspunktet for alle aktiviteter i klubben. Det er her klubbens trænere
og ledere har deres daglige gang og det er her
spillere, forældre og familie mødes. Sportscafeen’s forpagter søger med stor ildhu at skabe
et hyggeligt og imødekommende miljø, hvor
spillerne kan komme, før og efter træning.
Som noget nyt er der nu etableret trådløst
netværk i klubhuset.
Sportscafeen søger i samråd med klubben at
skabe en bedre balance mellem udøvelsen af
sporten og den kost, som kan købes i cafeteriaet. Derfor fokuseres der i størst mulig udstrækning på f.eks. sunde sandwich, pastaretter og
diverse frugter. Klubhuset er selvfølgelig et
røgfrit miljø.

Forældre og familie på
sidelinien
Som forældre og familie kan du være med til at fodboldspillet bliver en positiv oplevelse for dit barn, dig selv,
trænerne og lederne. Bak derfor op om vores råd til dig på
sidelinien:
1. M
 ød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det.
2. F
 orhold dig i ro på sidelinien - lad børnene spille.
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinie.
4. R
 espekter trænerens beslutninger - vær positiv og
støttende.
5. R
 espekter dommerens beslutninger - se på dommeren
som en vejleder.
6. Skab god stemning ved kampene.
7. S
 pørg om kampen var spændende og sjov - ikke om
resultatet.
8. S
 ørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
9. B
 ak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats
bliver værdsat.
10. H
 usk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke
dig!!
Tilbyd gerne at give en hjælpende hånd til træning, under
kampe og lignende situationer.
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